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Teletrabalho

● De um modo geral, o  teletrabalho consiste no 
trabalho executado à distância, através das 
novas tecnologias de comunicação, o que 
permite a flexibilização do tempo e do lugar de 
trabalho, com redução de custos (BELMONTE, 
2008).



  

Teletrabalho

● A mudança na forma de organização do 
trabalho para a modalidade teletrabalho traz 
impactos nas dimensões de espaço  e tempo 
(fundamentais para a estruturação da vida) e, 
portanto, requer um olhar cuidadoso da 
equipe de saúde. 



  

● Manual
● Avaliação de Saúde
● Curso autoinstrucional a ser disponibilizado pela 

Escola Judicial, na modalidade à distância 
● Programa de Saúde do Trabalhador – Prost 

(Unifor)

Divisão de Saúde 



  

Manual 
• Informativo - construído pelos profissionais de 

fisioterapia, medicina, psicologia e serviço social 
– com orientações sobre os aspectos ergonômicos 
adequados à realização de suas atividades em 
domicílio, visando a promoção da saúde e 
prevenção de doenças ocupacionais, decorrentes 
das mudanças na forma de organização do 
trabalho.

 



  

CAPA MANUAL 



  

Acesso ao Manual -INTRANET 

ou



  

Manual

*Ergonomia física e teletrabalho: aspectos 
relacionados à postura, adequação do posto de 
trabalho, iluminação e pausas necessárias.

*Riscos psicossociais do teletrabalho:  fatores 
associados à interação social, dinâmica trabalho-
família, administração de tempo e tarefas. 

*Licenças para tratamento de saúde: importância de 
manter vigilância em saúde, a fim de evitar 
adoecimentos e agravos.



  

Riscos Psicossociais
● Vantagens do teletrabalho:  flexibilidade da 

jornada laboral; autonomia; possibilidade de 
maior concentração; maior convívio familiar; 
melhor gerenciamento de tempo; ganho de 
tempo e redução de estresse com deslocamento;  
dentre outros.

● Os aspectos positivos, e outros mais presentes na 
execução do trabalho na modalidade à distância, 
também podem se configurar como riscos 
psicossociais do teletrabalho. 



  

Riscos Psicossociais
● Situações específicas que o trabalhador se 

depara: menor contato social, maior 
responsabilidade sobre a gestão do tempo, tanto 
nas atividades de trabalho quanto na dinâmica 
trabalho-família, auto-organização/disciplina e 
gerenciamento da produtividade.



  

Riscos Psicossociais

● As pessoas que adotam o teletrabalho passam a 
assumir um alto grau de autonomia para definir 
a forma de execução de suas tarefas

● Convivência Familiar 
● Interação social



  

Ergonomia Física e teletrabalho

"Uma postura confortável e saudável é 
importante, pois ela poderá afetar não somente sua 
produtividade de forma geral, mas também 
influenciar no conforto ao usar o computador, além 
de ajudar a prevenir possíveis doenças 
osteomusculares."



  

Ergonomia e teletrabalho

Atualmente as maiores incidências de problemas 
relacionados ao uso intensivo de computadores são:

● Tempo de trabalho na posição sentada;
● Tempo de fixação visual na tela do computador;
● Problemas visuais dificultados pelo uso dos óculos 

(astigmatismo e hipermetropia) e pelo 
envelhecimento (presbiopia);

● Posicionamento incorreto do corpo;
● Esforços estáticos em diversos grupamentos 

musculares;
● A alta densidade (softwares, internet, etc).



  

Recomendações
● Correção visual
● Posicionamento do computador na sala e 

eliminação de reflexos na tela
● Posicionamento em frente ao monitor de vídeo
● Cadeira adequada e seu ajuste
● Mesa de trabalho
● Operação do teclado e mouse



  

Recomendações

● Trabalho com o notebook
● Síntese da postura correta para o trabalho
● Pausas de distensionamento e de alongamento
● Condições ambientais e avaliação ergonômica 

(AET)
● Escute seu corpo.



  

Saúde e Segurança Ocupacional no 
Teletrabalho

Quais os benefícios do teletrabalho para a saúde do 
servidor?

"Tempo para investir na própria saúde através de 
atividade física regular, alimentação equilibrada, 
redução do estresse, convívio familiar e até mesmo 
um ciclo de sono-vigília capaz de proporcionar 
melhoria da cognição"



  

Saúde e Segurança Ocupacional no 
Teletrabalho

Existe contraindicação médica para o teletrabalho?

A contraindicação para o teletrabalho requer uma 
avaliação personalizada, analisada caso a caso, 
considerando diversos aspectos.



  

Existem malefícios à saúde 
advindos do teletrabalho?

● Os aspectos positivos e atrativos do teletrabalho tendem a ofuscar 
os riscos e inadequações que podem advir de sua prática.

● Existem muitos estudos que apontam riscos ergonômicos e 
psicossociais associados ao teletrabalho.

● "O teletrabalhador deve ficar atento à sua saúde física e emocional e 
adotar práticas de autocuidado, de observar e corrigir a postura 
diária, de realizar ajustes na estação de trabalho, de administrar o 
tempo dedicado ao trabalho e de realizar pausas programadas."



  

Posso me afastar do trabalho 
estando em teletrabalho?

● O servidor em teletrabalho tem assegurado o direito a todos 
os afastamentos legais, como se estivesse atuando 
presencialmente em sua unidade de trabalho.

● Com relação à licença para tratamento de saúde ou para 
acompanhar pessoa da família, os procedimentos 
permanecem os mesmos da legislação vigente.

● Alerta-se que os teletrabalhadores tendem a não faltar às 
obrigações laborais, mesmo quando doentes – exceto, se 
hospitalizados.



  

Manual

● Maiores orientações ou dúvidas de 
saúde, a equipe da Divisão de Saúde 
está a disposição para atendimentos 
individuais de orientação e/ou 
encaminhamento, presencialmente, por 
telefone ou e-mail.   



  

Avaliação de Saúde

● De acordo com o Art. 7º do Ato 117/2019, os servidores 

que possuírem 30 dias ou mais de licenças médicas para 

tratamento da própria saúde nos últimos 12 meses 

anteriores ao início do teletrabalho passarão por perícia 

médica que será requisito para a indicação ao 

teletrabalho. 



  

Avaliação de Saúde

● Na Divisão de Saúde: avaliação (perícia médica) e 

orientação específica de Saúde  

OBS: Será possível apresentar relatório de médico 

particular atestando a indicação laborativa para a 

modalidade de teletrabalho. 



  

Curso EAD 

  Art. 9º A indicação do servidor para a realização do 
teletrabalho deverá ser formalizada (…) com a observância 
dos seguintes requisitos:

IV - participação em curso preparatório para o teletrabalho, 
a ser disponibilizado pela Escola Judicial.

§ 3º A participação no curso preparatório para o 
teletrabalho será exigida a partir de sua disponibilização 
pela Escola Judicial



  

Programa de Saúde do 
Trabalhador (Prost - Unifor)

● O Prost será realizado por meio de convênio entre 
o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e a 
Universidade de Fortaleza. 

● Foco: Teletrabalho



  

Divisão de Saúde

SEDE: Anexo II, Térreo
3388.9435  

FÓRUM: Ed Dom Hélder, Mezanino 
3308.5914

EMAIL: saude@trt7.jus.br
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